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GABRIELA ZAPOLSKA 

Maria Gabriela Stefania, córka Wincentego Kor
win Piotrowskiego marszałka szlachty wołyńskiej 
i Józefy Karskiej tancerki występującej w teatrach 
warszawskich, urodziła się w 1857 roku w Pod
hajcach pod Łuckiem. Uczyła się we Lwowie. 
Mając 19 lat wyszła za mąż za oficera rosyjskie
go Konstantego Śnieżko-Błockiego i zamieszkała 
w Warszawie. W trzecim roku małżeństwa zade
biutowało pod nazwiskiem męża w amatorskim 
zespole tea1ralnym Worszaws'kiego Towarzystwa 
Dobroczynności i występowało tom przez pół ro
ku. Rozstała się z mężem i zerwała ze swoim 
ziemiańskim środowiskiem i postanowiło zarabiać 
na życie jako akto~a. W styczniu 1882 debiuto
wała w teatrze krakows~im przybierając pseudo
nim Zapolska i stole go odtąd używała. W tym 
samym czasie rozpoczęła pracę pisarską i publi
cystyczną; szybko zdobyło rozgłos swoimi nowe
lami, powieściami i dramatami. Przez siedem lat 
przemierzyła kraj ~i część ziem rosyjskich), wy
stępując w teatrach i w objeździe. Trzykrotnie 
bez powodzenia starała się o stały angaż w War
szawskich Teatrach Rządowych. Odratowana po 
próbie samobójstwa, po leczeniu wystąpiło m.in. 
gościnnie w Krokowie w roli „Nory" w dramacie 
Ibsena. W 1889 roku wyjechała do Paryża, od
bywała studia aktorskie u Talbota i Marii Sama
ry, grała też w teatrach bulwarowych. Dwa lata 
występowała w Theo1re Libre (Andre Antoine'a) 
i Theotre de l'Oeuvre. Wróciła do kraju w 1895 
roku, grało znów wiele w rozmaitych teatrach, 
najdłużej w Krokowie. W 1901 roku wyszła za 
mąż za malarza Stanisławo Janowskiego. W Kra
kowie założyli oboje szkołę dramatyczną, propa
gując i starając się realizować idee A. Antoine'a, 
francuskiego przedstawiciela naturalizmu w teo
łfze i jego reformatora, jednego z twórców no
woczesnej inscenizacji. Do uczniów ich szkoły 
należeli m..in. Moria Dulęba i Józef Węgrzyn. 

W 1903. roku utworzyła ze swoich uczniów zespół 
(koncesjonowany przez władze) i uruchomiła 
teatr pod nazwą Scena Niezależna, gdzie grono 
m.1n. Maeterlincka, Goncourta, Maupassanta. 
Zwinęła to przedsięwzięcie poświęcając się wy
łącznie pracy pisarskiej. W 1904 roku przeniosła 
się d~ Lwowa i tu mieszkało do końca życia, 
pracuJąc, zdobywając największe uznanie. Jeszcze 
w latach 1907--8 kilkakrotnie tworzyło zespół 
aktorski do występów w miastach Galicji. Gro 10 

„Moralność pani Dulskiej", „Ich czworo", „Ski
za", a także (nowość!) „Żołnierza i bohatera" 

G.B. Shawa. Zmarła w 1921 roku. 
Teofil Trzciński (m.in. dyrektor teatru krakow

skiego i lwowskiego) taką zostawił charaktery
stykę Zapolskiej-oktorki: 
„Dosyć wysoka, w młodości bardzo zgrabna, 
miała wyrazistą twarz o zimnym spojrzeniu czar
nych dużych oczu, głos niezbyt duży, wysok!, 
cienki, zmatowany. ( ... ) Wchłonęła - dzięki by
strej inteligencji - wiele wiedzy technicznej ze 
szkoły teatrów paryskich, lecz w operowaniu tym 
ma1eriałem nie wyczuwało się mocnego tempe
ramentu aktorskiego; w latach 90-ych nie bez 
powodzenia grała role tragiczne, najbardziej jed
nak w swoim żywiole czuła się pisarko-aktorko 
w sztukach nowoczesnych, odtwarzając kobiety 
górujące nad otoczeniem, subtelne, błyskotliwe, 

dowcipne, ironizujące, a nawet nieświadomie ko
miczne". 

Zawsze jednak jej praco odznaczała się cie
kawymi inicjatywami repertuarowymi, nieraz w 
skali krajowej, o nawet europejskiej: kiedy w 
styczniu 1882 roku wystąpiła w Petersburgu w 
roli Nory, było to pierwsze wykonanie tej roli w 

Rosji i zwróciło uwagę opinii rosyjskiej na twór
czość l~ena. 



W twórczości Zapolskiej naturalistyczny biolo
gizm w pojmowaniu życia ludzkiego l chęć uka
zania „nagiej prawdy życia", związane były z 
ostrym krytycyunem antymieszczańskim, stałym 
i konsekwentnym. Stworzyło to dość jednorodny 
(z wyjątkami, oczywiście) profil treści i tendencji, 
a także określony kształt artystyczny, oceniany 
często krytycznie, ale - zwłaszcza w dramatur
gii - wychodzący obronną ręką z próby czasu, 
zachowujący żywotność, popularność i zupełnie 
prawie dosłowną aktualność. 

Oto najważniejsze tytuły: 

„Akwarele" (opowiadania - 1885); „Menażeria 
ludzka" (nowele - 1893); powieści „Kaśka Ka
riatyda" (1888), „Przedpiekle" (1895), „Sezono
wo miłość" (1905), „O czym się nie mówi" 
(1909), „0 czym się nawet myśleć nie chce'' 
(1914); komedie obyczajowo-satyryczne „Żabu
sia" (wystawiona - 1879), „Moralność pani Dul
skiej" (1906), „ICH CZWORO" (1907), „Skiz" 
(1908), „Panna Maliczewska" (191 O); sztuki o te
moiyce patriotycznej i społecznej (pod pseud. 
Józef Mar'koff) „Małka Szwarcenkopf" (1897), 
„Tamten" (1898), „W Dąbrowie Górniczej" (1899). 

Pełne wydanie „Dzieł" Gabrieli Zapolskiej 
ukazało się już w latach 1922-27 w 26 tomach. 
Ponadto ukazały się 16-tomowe „Dzieła wybra
ne" (1957-58), dwutomowe „Dramaty" (1960-61), 
trzytomowa „Publicystyka" (1958-63), dwutomo
we „Listy" (1957-58). Ogólnie dostępne w niezli
czonych wydaniach są poszczególne sztuki lub 
ich zbiory. 

• • 

TOMASZ WEISS 

„ICH CZWORO" 

Dramat ten powstoł w 1907 roku. Zapolska za
częła go obmyślać pod wpływem dyrełctora te
atru Ludwika Hellera, w lecje tego roku. Około 
20 października tekst był już gotowy, a 14 Hsto
pada odbyła się prapremiera w Teatrze miejskim 
we Lwowie. W ciągu pół roku grano już „len 
czworo" we wszystkich poważniejszych teatrach 
w kraju (Warszawa, Kraków, Wilno, Kijów, Po
znań) z udziałem wszystkich najwybitniejszych 
aktorów tego czasu. Przełożono sztukę i grano 
później w kilkunastu krajach europejskich. 

Zwierzała się pisarka w wywiadach, że „Ich 
czworo" należy do jej ulubionych sztuk. Podkreś
lała przy tym, że dzieje się tak dlatego, ponie
waż jest to sztuka o temacie z kręgu „domowej 
lampy", z kręgu spraw codziennych i ludzi zwy
kłych. Zwierzenie to, bardzo charakterystyczne 
i cenne, kryje świadomość niezbyt często przez 
Zapolską ujawnianą: świadomość, że jej talent 
nadaje się szczególnie do literackiego opraco
wywania właśnie takich, codziennych spraw zwy
kłych ludzi z kręgu „domowej lampy". ( ... ) 

„Ich czworo" miało się z początku nazywać 
klasycznym trójkątem. Ale przyszło mi na myśl, 
gdy pisałam jeden rozdział „Córki Tuśki", a mia
nowicie o sytuacji dzieci w piekle pożycia złego 
rodziców, że należy zamiast trójkąta pomyśleć o 
czworgu. DZ'iecko cierpi bardzo i odczuwa cięż
ko niesnaski rodziców. („.) W „Ich czworgu" 
chciałam właśnie dać syntezę Judzkiej, przecięt
nej głupoty.„ - pisała autorka w „Tygodniku Ilu
strowanym". 



!'Ich czworo" stanowi jedną z wersji tematu, 
ktory był niemal obsesją autorki, to jest tematu 
mleszczańskiego małżeństwo, jego specyficznej 
struktury, moralnych postaw, no i włośnie losu 
dziecka w takim stadle. (.„) Temu ujęciu nieno
wej dla siebie problematyki nadało Zapolska ty
tuł „Ich czworo. Tragedio ludzi głupich w trzech 
aktach". Tytuł wart jest zastanowienia. Pojęcie 
tragedii w'iąże się, jak wiadomo, z katastrofą 
wartości dodatnich, których nosicielami są z re
guły pozytywni bohaterowie, wyposażeni w nie
zwykłe cechy charakterów, w nieprzeciętne wa
lory moralne, będące niepowtarzalnymi indyw1-
d~alno~~iami. Ludzie głupi - z wyłożonych włoś
nie r.OCJI, opartych no starej tradycji - nie mogą 
przezywać tragedii, gdyż nie reprezentują żad
nych wartości, które mogłyby podlegać drama
tycznym katastrofom. 
Jednakże i w tej 'kwestii n a t ur a I i z m 

przyniós1 ze sobą zasadniczą zmianę pojęć i pi
sarskiej praktyki. Wiązało się to z założeniem 
że w życiu rzadko występują wartości i pojęci~ 
w stanie czys1ym (.„), prawdopodobieństwo wy
stępowania np. zjawisk i wydarzeń o charakterze 
wyłącznie tragicznym i wyłącznie komicznym 
jest prawie nie do pomyślenia. To, co dla jedne
go człowieka oznacza tragizm, z punktu widzenia 
innego może być śmieszne i na odwrót - wyda
rzenie pozornie śmieszne może okazać się w 
rzeczywistości tragiczne. Jedną ze zdobyczy na
turalizmu jest w związku z tym likwidacjo trady
cyjnego podziału na komedię i tragedię oraz po
wstanie nowego typu utworu scenicznego zwa
nego sztuką lub dramatem, gdzie efekty komicz
ne splatają się z tragicznymi na tej samej zasa
dzie i według tej samej motywacji, którą podpa
trywano w życiu. Z tego też tytułu można przy
jąć istnienie tragedii stającej się udziałem ludzi 
głupich. Inne tu wprawdzie w grę będą wchodzić 
wartości, inny będzie ciężar gatunkowy tragicz
nych wydarzeń, ale to tylko kwestia perspekty
wy. Po prostu i n n e tragedie przeżywają ludzie 
głupi, przeżywają je także i n a cz~ j; inne tra
gedie i inaczej przeżywają ludzie mądrzy, wybit
ni i -niezwyk.1i. (.„} 

.„ właśnie głupota„stdbilizuje" te cechy men
tal ności i te poglądy moralne znienawidzone przez 
Zapolską: daltonizm moralny połączony z bra
k,iem kultury, prymitywizmem uczuciowym, zni
komością życiowych ideałów i ograniczonymi ho
ryzontami. („.) 

Jak się wydaje „Ich czworo" odczytać należy 
przede wszystkim jako trogedłę najcichszej i naj
mniej słów wypowiadającej w dramacie postaci 
- to jest Lnki. Zwracała na to uwagę Zapolska, 
dodać tu trzeba, że pisarka była szczególnie 
uwrażliwiono na tragedie dziecięce, a dzieci w 
jej twórczości występują wyjątkowo często, zaw
sze charakteryzowane z dużym ładunkiem uczu
cia oraz zastanawiającą i wartą podkreślenia 
umiejętnością obserwacji i odtwarzania dziecięcej 
psychiki. ( •.. } 

Konstrukcja „Ich czworga" nie jest wolna od 
typowych dla Zapolskłej przejaskrawień ( .•. ), prze
sady w charakterystyce postaci w porze z farso
~ymi efektami w scenicznej akcji. Ale prawdą 
Jest przede wszystkim, że jest to sztuka świetnie 
skonstruowana, pozbawiono zbytecznych słów 
i scen. Rozrzutna w efektach, była Zapolska 
oszczędna w konstrukcji zawsze obliczonej no 
potrzeby sceny. I właśnie sceniczność „Ich czwor
ga", a także siła krytyki wymierzonej przeciw 
znienawidzonej mieszczańskiej mentalności sta
nowią ( ••. ) o niewątpliwych walorach tej sztuki, 
zapewniających jej trwałą popularność. Nie scho
dzi właściwie z repertuaru scen. Dowodzi to 
chyba nie tylko akt u a I n o ś c i zademonstro
wanych tu konfliktów i trafności psychologicznych 
portretów, ale właśnie scenicznych walorów 
sztuk Zapolsk~ej, obfitujących w chętnie przyj
mowane przez aktorów role, sztuk podatnych na 
zabiegi reżyserskie i scenograficzne. 

Tomasz Weiss: Wstęp do G. Zapolskie1 

„Żabusio. Ich czworo", Ossolineu:n 

1974 (fragmenty) 



TADEUSZ ŻELEŃSKl-BOY (1920) 

„Ich czworo" jest jedną ze sztuk, po których 
opuszcza się teatr z uczuciem pokrzepienia no 
duchu. Nie żeby treść było szczególnie budująco , 
ale dlatego, że przyjemność sprawia widzieć pol
ską komedię tok doskonale - poza całym talen
tem - tak porządnie zrobioną i napisaną. Wstyd 
powiedzieć, ale ze wszystkich naszych współ
czesnych komediopisarzy to baba ma może naj
bardziej męski chwyt, największą zdolność spoj
rzenia, najdalej posuniętą ekonomię scenicznego 
wyrazu i gestu. Od początku do końca każde 
słowo jest potrzebne, każde jest na swoim miej
scu, każde n • e s i e, nie licząc tych - a jest 
ich bez liku - które isk rzą się samorodnym, nie
odpartym dowcipem. 
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